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Този профил е съставен на база на 
попълнени от желаещият психометрични 

въпросници, обработени от обучени 
професионалисти, представляващи

Analysingminds Ltd

Този профил е ЛИЧЕН и КОНФИДЕНЦИАЛЕН. 
Този инструмент не би следвало да се използва за набиране на персонал, 

преназначаване или взимане на крайни решения. Тези решения следва да се 
използват само след консултация с професионален кариерен консултант или 

психолог.
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“Колкото по- добре познаваш себе си, толкова по-
успешни решения ще взимаш в живота си”
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КАКВО Е ПАРТНЬОРСКИ ПРОФИЛ?

Този шаблон цели да ви покаже какво ще получите след закупуване на ПАРТНЬОРСКИ 
ПРОФИЛ. Взаимоотношенията с хората около нас – семейство, приятели, колеги или 
партньори, заема голяма част от живота ни. Това ни дава усещане кои сме и дали сме 
щастливи и удовлетворени. Дали сте изправени пред проблеми или искате да укрепите 
връзката си, ние сме тук, за да Ви помогнем и подкрепим. Партньорският Профил ще ви 
помогне да откриете решенията на проблеми, подобрите отношенията си и преоткриете 
връзката си.  

AnalysingMinds разрушава бариери, използвайки Психологически, Психометрични 
инструменти и решения, както и Астрология, за да помогне на всеки човек да погледне 

по – надълбоко, да преоткрие потребностите и достигне нови висоти

Средната дължина на ПАРТНЬОРСКИ Профил е
10-15 страници
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ЛИЧНА ИНФОМРАЦИЯ:

Г-жа Мария Димитрова               

Възраст  38
Пол:       Жена
Адрес:   5th floor
   Евлоги Георгиев 79
   София 1000
   България

E-MAIL:                        name@contact.com
Професия                    Адвокат

Дата на раждане        13.10.1980

Специфика на вашите отношения: В Брак
Продължителност на отношенията: 3 години

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Г-н Петър Иванов

Възраст :             43
Пол:        Мъж
Адрес:   Евлоги Георгиев 79
   София 1000
   България

E-MAIL:                        name@contact.com

Дата на поръчване:  27.08.2015
Професия                    Инжинер

Дата на раждане        15.08.1978

Партньорски ПРОФИЛ
г-н Петър Иванов

10.09.2015
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КАКВО СЪДЪРЖА ПАРТНЬОРСКИЯТ 
ПРОФИЛ?

ВЪВЕДЕНИЕ

КАКВО ДА ОЧАКВАМ ОТ МОЯ ПРОФИЛ

РАЗЛИЧНИ ЛИЧНОСТНИ ПРОФИЛИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ОБЩЕСТВОТО

ВЪТРЕ ВЪВ ВАШИЯТ ПРОФИЛ

  Определяне на личностния тип на вас и вашият партньор
  Интереси
  Потребности
  Ценностна система

ОСЪЗНАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ (ГРАФИКА)

  Първични способности
  Вторични способности
  Как вие и вашият партньор реагирате на конфликти 
   
      
ПРИЧИНИ ЗА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВРЪЗКАТА И НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ

КАК ДА БЪДЕТЕ ПО-ЩАСТЛИВИ ВЪВ ВРЪЗКАТА СИ

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
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ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВРЪЗКАТА

Вторични способности Петър МИН СРЕДА МАКС Мария

Ред

Чистота

Точност

Учтивост

Честност

Дейност, старание

Благонадежност

Пестеливост

Подчиняемост

Справедливост

Вярност

Първични способности Петър МИН СРЕДА МАКС Мария

Търпение

Време

Контакт

Доверие

Надежда

Нежност, Сексуалност

Конфликтна реакция Петър МИН СРЕДА МАКС Мария

Тяло

Работа

Контакт

Фантазия

Първичните и вторични 
способности са тези, които 
изпозлваме в нашият всекидневен 
живот и те могат да ни 
въздействат по различен начин. 
Първични способности като 
ЛЮБОВ, КОНТАКТ, НАДЕЖДА са 
в основата на формирането на 
вторичните способности. Всяка 
подтисната или недоразвита 
способност причинява трудности 
и конфликти в нас самите и в 

отношенията ни с другите.

Знаейки по какво аз и моят партньор се 
различаваме, бихме могли да подобрим 
връзката си и да имаме по-щастлив 
живот заедно. В таблицата в дясно 
можем да видим, че Петър и Мария 
имат тотално различни виждания 
по отношение на Доверие и Любов, 
което причинява проблеми в техните 
отношения. Знаейки това, и следвайки 
препоръките на изготвения за тях 
профил, те биха могли да изградят 
наново връзката си и да бъдат 

щастливи заедно.

Как Аз и моят партньор 
реагираме на конфликти?

Как да разбера по-добре 
поведението на другия?

Защо се караме толкова често 
и какво е решението?
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AM е концентрирана в изследването на съзнанието, способностите на мозъка 
и човешкото поведение. Нашата мисия е да подпомогнем преоткриването, 
комуникацията и прилагането на психологическия опит в полза на обществото, 
с цел подобряване живота на хората. Ние вярваме, че колкото по- добре 
познаваш себе си, толкова по-успешни решения ще взимаш в живота си. 

Когато сме въвлечени в романтична връзка, рядко си задаваме въпроса защо именно 
този човек ни привлича. Отдаваме се на силното изживяване, което ни зарежда и 
провокира да се чувстваме желани и обичани… Едва след като флирта и страстта 
утихнат започваме да обръщаме внимание на обекта на нашите желания. Неохотно 
забелязваме неговите силни или според нас слаби страни, които по време на флирта 
сме „пропуснали“ или не сме обърнали внимание на реакциите и поведението, което 
ни дразни. Защо тогава се въвличаме в такава връзка?

Винаги отнема време, за да осъзнаем, че взаимодействието с другите ни провокира да 
открием своята уникалност

 ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯТ 10- 15 стр. ПАРТНЬОРСКИ ПРОФИЛ СЕГА!

Не се страхувай да погледнеш по - надълбоко,

Да преоткриеш потребностите си и

Достигнеш нови висоти!
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Партньорски ПРОФИЛ
Г-н Петър Иванов

10.09.2015


